Załącznik do Uchwały Nr 48/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
7 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Rzecznika Praw Diagnosty Laboratoryjnego

z

dnia

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO
§1
Niniejszy regulamin Rzecznika Praw Diagnosty Laboratoryjnego (dalej: Regulamin) określa
tryb wyboru i działania Rzecznika Praw Diagnosty Laboratoryjnego (dalej: Rzecznik) Krajowej
Izby Diagnostów Laboratoryjnych (dalej: KIDL).
§2
1. Rzecznika wybiera się w głosowaniu tajnym spośród diagnostów laboratoryjnych.
2. Powołanie i odwołanie Rzecznika następuje w drodze uchwały Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych (dalej: KRDL).
3. Rzecznika powołuje się na okres kadencji do dnia 31 stycznia 2020 r. Kadencja kolejnego
Rzecznika będzie związana z okresem kadencji KRDL.
4. Funkcji Rzecznika nie można łączyć ze sprawowaniem funkcji w innych organach KIDL.
5. Mandat Rzecznika wygasa wraz z rozpoczęciem posiedzenia nowo wybranej KRDL
kolejnej kadencji, a przed tym terminem w przypadku:
1) zrzeczenia się mandatu;
2) skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych;
3) odwołania przez KRDL;
4) ukarania prawomocnym orzeczeniem Sądu Dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego;
5) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego określonego w art. 39 pkt 1–
2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe;
7) zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
8) śmierci diagnosty laboratoryjnego.
§3
1. Rzecznik działa w ramach określonych uchwałami organów samorządu diagnostów
laboratoryjnych.
2. Do zadań Rzecznika należy:
1) obrona godności i dobrego imienia diagnostów laboratoryjnych;
2) organizowanie pomocy dla diagnostów laboratoryjnych, których prawa zostały
naruszone lub są zagrożone;
3) wspieranie diagnostów w kontaktach z organami władzy i administracji publicznej,
pracodawcami, pacjentami i reprezentującymi pacjentów organizacjami;
4) monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla godności zawodu diagnosty
laboratoryjnego.
§4
1. Działania opisane w §3 Rzecznik podejmuje wyłącznie na rzecz członków KIDL.
2. Pomoc, o której mowa w §3 może być realizowana poprzez:
1) udzielanie porad;
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2) organizowanie konsultacji oraz pomocy w przedmiocie ochrony dóbr osobistych,
których naruszenie nastąpiło w związku z wykonywaniem zawodu diagnosty
laboratoryjnego;
3) udzielanie celowej pomocy finansowej na zasadach określonych w odrębnych
regulaminach uchwalanych przez KRDL;
4) wnioskowanie do Prezydium KRDL lub Prezesa KRDL o udzielanie wsparcia
finansowego członkom KIDL na opłacenie pomocy prawnej;
5) występowanie z inicjatywą podjęcia przez organy KRDL uchwał oraz stanowisk;
6) przygotowanie propozycji szkoleń i konferencji dla diagnostów laboratoryjnych;
7) publikowanie artykułów dotyczących praw diagnostów laboratoryjnych.
§5
Rzecznik publikuje w piśmie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Diagnosta
Laboratoryjny” oraz na stronie internetowej KIDL informacje niezbędne do zapewnienia
kontaktu z Rzecznikiem.
§6
Rzecznik składa KRDL roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej działalności.
§7
Obsługę administracyjną Rzecznika zapewnia Biuro KIDL w Warszawie.
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